
Vedtægter for valgmenigheden Aarhus Bykirke

 

§ 1 Oprettelse, hjemsted og tilknytning

Aarhus Bykirke er stiftet i 2009 og har hjemsted i Aarhus Kommune og i det sogn, hvor menigheden til 
enhver tid har postadresse.

Valgmenigheden hører under Den danske Folkekirke og virker i henhold til ”Lov om valgmenigheder”.

Valgmenigheden udspringer af og knytter til ved Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark 
(IM), hvilket bl.a. kan komme til udtryk ved menighedens repræsentation i IM-relaterede udvalg og 
bestyrelser samt engagement og medvirken i IM-aktiviteter. Aktiviteter i valgmenigheden kan være 
formelt tilknyttet arbejdsgrene under IM.

 

§ 2 Bekendelsesgrundlag

Grundlaget  for arbejdet  er  de bibelske skrifter  som Guds troværdige ord og Den danske Folkekirkes
bekendelsesskrifter.

§ 3 Formål

Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt 
medlemskab af kirken.

Medlemskab:

§ 4

Enhver, som kan tilslutte sig § 2 og § 3, kan efter en samtale med en af valgmenighedens præster optages 
som medlem. Hjemmeboende børn under 18 år omfattes af medlemskabet. Dog skal børn over 15 år give 
deres samtykke.

Optagelse sker ved, at valgmenighedspræsten1 påtegner anmeldelsen til provsten angående medlemskabet.

§ 5

Medlemmer er forpligtet til at betale medlemsbidrag. Bidraget fastsættes på årsmødet.

Medlemsbidrag betales fra og med det fyldte 18. år.

Valgmenigheden finansieres primært af frivillige gaver fra medlemmerne.

§ 6

Udmeldelse af valgmenigheden sker ved skriftlig anmodning til valgmenighedspræsten1. Udmeldelse kan 
ske med omgående virkning.

1Valgmenighedslovens § 2



Restance af medlemsbidraget medfører efter forudgående varsel eksklusion. Eksklusion kan først finde 
sted 14 dage efter, at der til medlemmet er sendt skriftligt påkrav om betaling af bidragsrestancen.

Kommer et medlem i modstrid med valgmenighedens grundlag og formål som anført i § 2 og § 3, kan 
medlemmet ikke forblive medlem af valgmenigheden, og et flertal på mindst 6/8 af menighedsrådets 
medlemmer kan ophæve det pågældende medlemskab. Sagen kan af medlemmet ankes til førstkommende
årsmøde, og medlemmets genoptagelse kan finde sted, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Menighedsrådet:

§ 7

Menighedsrådet består af seks valgte medlemmer. Valgmenighedens fuldtidsansatte præster er derudover 
faste medlemmer, men kan ikke vælges til formand. Valgmenighedens præster har ikke stemmeret i 
forhold vedr. præsteansættelser.

§ 8 (valg til menighedsrådet)

Menighedsrådet vælges af valgmenigheden på årsmødet for en funktionsperiode på to år. Der er tre 
medlemmer på valg hvert år. Genvalg er muligt.

Valgmenigheden vælger på årsmødet to suppleanter for en funktionsperiode på et år. Genvalg er muligt.

De tre kandidater, der modtager flest stemmer, er valgt til menighedsrådet. De kandidater, der modtager 
fjerde- og femte-flest stemmer, bliver suppleanter.

Det er ligeledes muligt kun at opstille til valget som suppleant. Valget af suppleant foregår da således, at 
personer, der stiller op til menighedsrådet, går forud for personer, der udelukkende stiller op som 
suppleant.

Såfremt et medlem udtræder af menighedsrådet i valgperioden, indtræder suppleanten i den pågældendes 
valgperiode. Såfremt der udtræder flere medlemmer af menighedsrådet, end der er valgt suppleanter, kan 
menighedsrådet fortsætte uden at være fuldtalligt frem til næste ordinære årsmøde eller indkalde til 
ekstraordinært årsmøde med henblik på at gennemføre et supplerende valg.

Forslag om kandidater til menighedsrådet skal være formanden i hænde senest 14 dage før valgets 
afholdelse.

Valg til menighedsrådet sker skriftligt.

Opstillingsberettiget til menighedsrådet er enhver stemmeberettiget jf. § 13.

Året efter første valg til menighedsrådet afgår tre af medlemmerne. Det sker så vidt muligt efter aftale i 
menighedsrådet, alternativt ved lodtrækning.

§ 9 (konstituering af menighedsrådet)

Menighedsrådet konstituerer sig efter valg med formand, næstformand, sekretær, personaleansvarlig og 
kontaktperson til IM. Menighedsrådet kan desuden konstituere sig med en kasserer jf. § 15.

§ 10 (menighedsrådets opgaver)
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Menighedsrådet har det overordnede ansvar for valgmenigheden. Menighedsrådet kan uddelegere daglig 
ledelse til staben.

Menighedsrådet er ansvarligt for, at valgmenigheden arbejder i overensstemmelse med § 1 - § 3.

Det tilstræbes, at begge køn er repræsenteret i menighedsrådet.

Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst fire af dets valgte medlemmer er til stede på 
menighedsrådsmødet.

Menighedsrådets ordinære møder fastlægges i forretningsordenen, som menighedsrådet selv fastsætter. 
Ekstraordinære menighedsrådsmøder afholdes, så ofte som 1/3 af menighedsrådet finder det fornødent.

Menighedsrådet ansætter og afskediger medarbejdere. Menighedsrådet kan uddelegere opgaven til staben.

Menighedsrådet skal indkalde til årsmøde, jf. § 12.

Nye medlemmer af menighedsrådet bekræfter med underskrift af vedtægterne, at de forpligter sig på at 
udføre deres hverv i overensstemmelse med vedtægternes § 2 og § 3.

 

§ 11 Ansættelse og afskedigelse

I respekt for Valgmenighedsloven arbejder valgmenighedens præster efter den for folkekirken gældende 
orden samt valgmenighedens formål og vision.

Menighedsrådet ansætter ved 5/6 flertal valgmenighedens præster. Udelukkende medlemmer, der er valgt 
ved årsmødet kan deltage i valg af valgmenighedens præster. Valgmenighedens fuldtidsansatte præster 
kan deltage i ansættelsesprocessen uden stemmeret.

Valgmenighedens præster kan afskediges af menighedsrådet, hvis 5/6 af dets medlemmer stemmer for en 
afskedigelse på to på hinanden følgende ordinære menighedsrådsmøder.

Årsmøde:

§ 12

Årsmødet er valgmenighedens øverste myndighed og afholdes i november måned. hvert år inden 
udgangen af april. Valgmenighedens medlemmer indkaldes skriftligt senest fire uger før årsmødet.

§ 13

Menighedsrådet skal til årsmødet udarbejde en målsætning i forhold til § 3 på såvel kort som langt sigt. 
Det er endvidere menighedsrådets opgave at udarbejde årsrapport med evaluering af årets arbejde i 
forhold til de opstillede mål.

Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

·      Årsberetning med evaluering og fremlæggelse af målsætning ved formand og
valgmenighedens præster samt godkendelse heraf
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·      Årsregnskab og budget ved kassereren samt godkendelse heraf

·      Valg til menighedsrådet

·      Valg af revisor

·      Behandling af indkomne forslag

·      Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal indleveres skriftligt til formanden senest to uger før 
mødet.

Kun forslag, der er på dagsordenen, kan bringes til afstemning.

Hvis ikke andet er foreskrevet, afgøres afstemning ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

Ethvert medlem over 18 har stemmeret ved årsmødet.

§ 14

På foranledning af mindst halvdelen af menighedsrådet eller ved skriftlig begæring fra 1/4 af 
valgmenighedens medlemmer kan der med fire ugers varsel indkaldes til ekstraordinært årsmøde.

Økonomi:

§ 15

Menighedsrådet er ansvarlig for valgmenighedens økonomi inden for rammerne af det godkendte budget 
og med ansvar overfor årsmødet.

Menighedsrådet udpeger en kasserer i menighedsrådet eller uden for menighedsrådet.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskab revideres ved revisor.

§ 16 (tegningsregler)

Valgmenigheden tegnes af menighedsrådets formand i forening med et menighedsrådsmedlem eller af 
næstformanden i forening med to menighedsrådsmedlemmer.

Menighedsrådet kan i sin forretningsorden fastsætte økonomiske grænser, inden for hvilke staben kan 
tegne valgmenigheden.

Ved leje, køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes valgmenigheden af det samlede menighedsråd.

 

§ 17 (hæftelse)
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For valgmenighedens forpligtelser hæfter valgmenigheden med valgmenighedens formue. Der påhviler 
ikke valgmenighedens medlemmer eller menighedsråd nogen personlig hæftelse for valgmenighedens 
forpligtelser af enhver art.

Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmet eller dets bo fra dets forpligtelser over for 
valgmenigheden og har heller intet krav over for valgmenigheden eller andel i dens aktiver.

§ 18 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan kun ske på årsmødet med mindst 2/3 af de afgivne stemmer for. 
Vedtægtsændringerne er først gyldige, når biskoppens godkendelse foreligger, jf. Valgmenighedsloven § 
5.

§ 19 Opløsning

Hvis menigheden opløses, overgår valgmenighedens midler efter årsmødets beslutning til et kirkeligt 
formål i Danmark, som er i overensstemmelse med § 2. En sådan opløsning skal besluttes af mindst 3/4 af
menighedsrådet samt ved et simpelt flertal på to årsmøder afholdt med mindst seks ugers mellemrum.

Således vedtaget på årsmøde d. 19. november 2011 med senere ændringer på årsmødet den 16. november 
2019 §4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 og 17). 
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